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: تمهيد- 

حظي صحيحا البخاري ومسمم منذ أن ُأخِرجا لمناس بالدرس والشرح والتعميق، لما امتازا بو من 
حسن الصناعة الحديثية والفقيية، وما حوى كل واحد منيما من الفوائد، إذ تمقاىما معظم األمة 

. بالقبول العام، وال يزاالن َحَكما ُيرجع إليو في معرفة األدلة، السيما عند االختالف

من أبرز العمماء الذين تمّرسوا عمى أحاديث  (ھ405: ت)وُيعّد اإلمام أبو عبد ا النيسابوري 
الصحيحين ورواتيما، وكان لو دور في كشف منيج الشيخين في التصحيح والتعميل، كما نرى ذلك 
في كتابو المدخل إلى معرفة الصحيح، وكتابو المستدرك، الذي اجتيد أن يخرج فيو ما لم يخرجاه 
من األحاديث التي صّحت عمى شرطيما أو أحدىما، وانتقده العمماء في كثير مما أتى بو، حتى 

.  أّثر ذلك النقد في قيمة الكتاب إجماال

لكن ال ينفي ذلك ما حواه من فوائد حديثية جمة، صّحت، وأقره عمييا العمماء، ومن ذلك 
تعميالتو لعدم إخراج الشيخين لبعض األحاديث رغم صّحة أسانيدىا، وصنيعو ىذا يمكننا من معرفة 
منيجيما وشروطيما في انتقاء أحاديث الصحيحين، من خالل ذكره لعمة عدم إخراجيم لألحاديث 

التي استدركيا عمييم، زيادة عمى ما نص عميو عمماء المصطمح، السيما اإلمام ابن حجر في 
.  شرحو عمى البخاري، عمما أن عدم إخراج الحديث قد يكون لعمة قادحة، أو غير قادحة

أن يرد الّنّص ببيان عّمة عدم : وتوخيت في األحاديث التي أمثل بيا من المستدرك أمران
إخراجيما ليا من الحاكم نفسو، وأن يكون الحديث الممّثل بو صحيح اإلسناد أو عمى شرط الشيخين 

 .أو أحدىما فعال، دون ما انتُقد فيو

مطمب خاص بمنيجيما في تعميل الرواة، : وارتأيت تقسيم خطة ىذا البحث إلى ثالث مطالب
المطمب الثاني، متعمق بمنيجيما في تعميل اإلسناد، والثالث خاص بمنيجيما في تعميل المتون، 

نما اإلشارة إلى بعض منيا حسب ما يتيّسر . وليس الغرض من البحث االستقصاء والحصر، وا 
: خطة البحث

. منهج التعميل في الّرواة: المطمب األول

.  التعميل بعدم شيرة الصحابي:أّوال

.  التعميل بعدم شيرة التابعي:ثانيا

.  التعميل بقمة حديث الراوي:ثالثا

. منهج تعميل األسانيد: المطمب الثاني

.  التعميل بالتفّرد:أوال
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 .التفّرد المطمق -

. التفّرد بالرفع -

 .التفّرد بالوصل -
.  التعميل بعدم تحقق شرط االتصال:ثانيا

.  التعميل باختالف األسانيد:ثالثا

. منهج تعميل المتون: المطمب الثالث

.  التعميل بالزيادة في المتن:أوال

.  التعميل بعدم ضبط سياق المتن:ثانيا

.  التعميل بمعارضة المتن لما ىو أقوى:ثالثا

. خاتمة

. هوامش البحث

. المصادر والمراجع

 

 

 

 

. منهج التعميل في الّرواة: المطمب األول

شروط البخاري ومسمم في الّرواة من أشّد الشروط تحّريا وتدقيقا، فال يخرجان لمراوي إال إن ثبتت 
عدالتو وضبطو، بنّص الّنّقاد الحّفاظ، أو بسبر مروياتيم ومقارنتيا بروايات الثقات، وكثيرا ما يتركان 

حديث الراوي لمجرد االختالف فيو، أو لعدم الشيرة التي ال تعني بالضرورة الجرح والضعف، 
ويشمل ذلك كّل طبقات الّرواة بما فييا طبقة الصحابة، ال لقدح فييم بل لمزيد من التحّري 

وىذه بعض األوصاف التي توجد في بعض الرواة فال يخّرج حديثيم في الصحيح .واالحتياط لمّسّنة
. بسببيا

. التعميل بعدم شهرة الصحابي: أّوال
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نازع الحاكم الشيخين في ىذا الشرط، كونيما لم يمتزما بذلك في كّل الصحابة، وكثيرا ما 
يخرجان لصحابي ليس لو إال راو واحد، ويتركان غيره لذلك السبب، عمى أنو قد ذكر ىذا القيد في 

 صحابي زائل وصفة الحديث الصحيح أن يرويو عن رسول ا : "تعريف الصحيح، حيث قال
عنو اسم الجيالة، وىو أن يروي عنو تابعيان عدالن، ثم يتداولو أىل الحديث بالقبول إلى وقتنا 

 (1)".ىذا، كالشيادة عمى الشيادة

وقد فيم الحافظ أبو بكر الحازمي : "وقد رّد ابن حجر عمى من انتقد الحاكم في ىذا القيد، وقال
من كالم الحاكم أّنو اّدعى أّن الشيخين ال يخرجان الحديث إذا انفرد بو أحد الرواة، فنقض عميو 

ّنما أراد أّن كّل راو في الكتابين من الصحابة  بغرائب الصحيحين، والظاىر أّن الحاكم لم يرد ذلك، وا 
فمن بعدىم ُيشترط أن يكون لو راويان في الجممة، ال أّنو يشترط أن يتّفقا في رواية ذلك بعينو 

 (2)".عنو

والذي أراه أن األمر يتعّمق بالصحابة غير المعروفين جّدا، رّبما لمتأّكد من صحبتيم، ويؤيد ىذا 
ال شّك أّن الصحابة الذين ُبّينت صحبتيم كّميم عدول، ولكن : "ما حّرره العراقي في المسألة، قال

ىل تثبت الصحبة برواية واحد عنو أم ال تثبت إال برواية اثنين، ىذا محّل نظر واختالف : الشأن
بين أىل العمم، والحّق أّنو إن كان معروفًا بذكره في الغزوات أو فيمن وفد من الصحابة أو نحو 

ن لم يرو عنو إاّل راو واحد يعني أن من لم ُيعرف بمثل تمك القرائن . (3)"ذلك فإنو تثبت صحبتو، وا 
. احتاج إثبات صحبتو إلى راويين اثنين عنو، والمسألة مجال لمبحث والتّتّبع

ومثال ذلك عدم إخراجيما لحديث ُبسر بن ِمحَجن، حيث أخرج روايتو الحاكم في المستدرك، 
ُقرىء عمى عبد : حّدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ثنا بحر بن نصر بن سابق الخوالني قال: قال

ا بن وىب أخبرك مالك بن أنس، وأخبرنا عبد الرحمن بن ىمذان اليمذاني بيا، ثنا إسحاق بن 
سمعت مالك بن أنس يحّدث عن زيد بن أسمم عن ُبسر بن : الجزار ثنا إسحاق بن سميمان قال

، فُأّذن بالصالة، فقام أّنو كان جالسا مع رسول ا »: عن أبيو- رجل من بني الّديل-محجن 
ما منعك أن :  فصّمى ثم رجع، ومحجن في مجمسو كما ىو، فقال لو رسول ا رسول ا 

بمى يا رسول ا، ولكني يا رسول ا كنت قد صّميت : تصّمي مع الناس؟، ألست برجل مسمم؟، قال
. «فإذا جئت فصّل مع الّناس، و إن كنت قد صّميت: في أىمي، قال

حّدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب أنبأ الربيع بن سميمان أنبأ الشافعي أنبأ عبد العزيز بن محمد 
.  عن زيد بن أسمم، فذكر بنحوه

ىذا حديث صحيح، ومالك بن أنس الَحَكُم في حديث المدنّيين، وقد احتّج بو في : " قال الحاكم
 (4)".الموّطأ، وىو من النوع الذي قّدمت ذكره أّن الصحابي إذا لم يكن لو راويان لم يخرجاه
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ُبسر بن محجن بن أبي محجن الدئمي،كذا قال مالك، وأّما : "قال ابن حجر في ترجمة ُبسر
ونقل الدارقطني أنو رجع عن ذلك، روى عن أبيو ولو صحبة، روى . بشر، بالمعجمة: الثوري فقال

إن عبد ا بن جعفر والد عمي بن المديني رواه : وقال ابن عبد البر. عنو زيد بن أسمم حديثا واحدا
: سمعت إبراىيم البرلسي يقول: بشر بن محجن، بالمعجمة، وقال الطحاوي: عن زيد بن أسمم فقال

سمعت جماعة من ولده ومن رىطو، فما اختمف اثنان : سمعت أحمد بن صالح بجامع مصر يقول
. بشر، فقد وىم: من قال: وقال ابن حبان في الثقات. أّنو بشر، كما قال الثوري، يعني بالمعجمة

- وىو الثوري-ثنا وكيع ثنا سفيان : ال ُيعرف حالو، وقال اإلمام أحمد في مسنده: وقال ابن القطان
فيحتمل أن يكون الّشّك فيو من وكيع، . عن زيد بن أسمم عن بشر أو بسر عن أبيو فذكر حديثو

 (5 )".وا أعمم

فمعّل عدم إخراج الشيخين لحديث ُبسر ىو عدم معرفتيما بو جّيدا، وقد يؤيد ذلك ما وصفو بو 
ن كان مالك قد عرفو وأخرج حديثو . ابن القطان من جيالة الحال، وا 

. التعميل بعدم شهرة التابعي: ثانيا

ينطبق شرط الشيرة في الصحابي لمرواية عنو عند الشيخين عمى طبقة التابعين كذلك، إذ 
يطمبان لبعضيم راويان اثنان لقبول حديثيم، وقد أقّره ابن حجر عمى ىذا الشرط في التابعين، قال 

ن كان منتقضًا في حق بعض الصحابة الذين أخرجا ليم، -: "فيما نقمو عنو السخاوي- أي )وىو وا 
، فإنو معتبر في حّق من بعدىم، فميس في الكتاب حديث أصل من رواية من (اشتراط راويين اثنين

 (6 )".ليس لو إال راو واحد قط

ومثال ذلك عدم إخراجيما لحديث ُعتّي بن ضمرة، إذ عّمل الحاكم ذلك بتفّرد الحسن البصري 
. عنو فقط بالرواية

أخبرني أبو بكر بن أبي نصر الداربردي بَمْرَو، ثنا أبو الموّجو ثنا سعيد بن منصور وعمي : قال
ثنا ىشيم أنبأ يونس بن عبيد، وأخبرنا أحمد بن جعفر القطيعي ثنا عبد ا بن أحمد : بن حجر قاال

 بن حنبل حّدثني أبي ثنا إسماعيل عن يونس عن الحسن عن ُعتّي عن أبّي بن كعب عن النبي 
فخرج بنوه، فاستقبمتيم : قال. انطمقوا فاجنوا لي من ثمار الجنة:  قال لبنيولما حضر آدم »: قال

ارجعوا : بعثنا أبونا لنجني لو من ثمار الجنة، قالوا: أين تريدون يا بني آدم؟، قالوا: المالئكة، فقالوا
فرجعوا معيم حتى دخموا عمى آدم، فمّما رأتيم حواء ذعرت منيم، وجعمت تدنو إلى : قال. فقد كفيتم

. إليك عني، إليك عني، فمن ِقَبِمك ُأتيت، خّل بيني وبين مالئكة رّبي: آدم وتمصق بو، فقال ليا آدم
يا : فقبضوا روحو، ثم غسموه، وحّنطوه، وكّفنوه، ثم صّموا عميو، ثم حفروا لو، ثم دفنوه، ثم قالوا: قال

.  «بني آدم، ىذه سّنتكم في موتاكم، فكذلكم فافعموا
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ىذا حديث صحيح اإلسناد، ولم يخرجاه، و ىو من النوع الذي ال يوجد لمتابعي إال : "قال الحاكم
الراوي الواحد، فإّن ُعتّي بن ضمرة الّسعدي ليس لو راو غير الحسن، و عندي أّن الّشيخين عّماله 

 (7)".بعمة أخرى، وىو أّنو روي عن الحسن عن أبّي دون ذكر عتي

لكن ذكر . وُعتي بن ضمرة ىو التميمي السعدي البصري، روى عن أبّي بن كعب وابن مسعود
روى عن : قال ابن سعد. ابن حجر راويا آخر عنو مع الحسن البصري، وىو ابنو عبد ا بن عتي

روى عنو الحسن ستة أحاديث، ولم يرو عنو : وقال العجمي. أبّي وغيره، وكان ثقة قميل الحديث
عتّي بن ضمرة السعدي مجيول، سمع من أبّي بن كعب، ال نحفظيا : وقال عمي بن المديني. غيره

ن كان ال يعرف  (8).إال من طريق الحسن، وحديثو يشبو حديث أىل الصدق، وا 
. التعميل بقّمة حديث الراوي: ثالثا

قّمة حديث الراوي قرينة يعتبر بيا النقاد لمداللة عمى حفظ الراوي، وقد تكون قرينة عمى الضعف، 
واألمر متعمق بعين الراوي وحالو، والحديث الذي حّدث بو، وكثير من النقاد يتوقف في مثل ىؤالء 
الرواة حتى يتبين حاليم، كما ذكر ذلك ابن حجر في التقريب، حيث اشترط لمراوي بيذا الوصف 
وجود متابع لو حتى يقبل حديثو، ومثمو الحافظ ابن حبان الذي ال يحكم عمى بعض الرواة بسبب 
قمة حديثيم، بحيث ال يتيّيأ سبرىا ومقارنتيا بروايات غيرىم، عمى أنو يمّشي الكثير منيم إذا لم 

. يظير فييم تجريح بوجو ما

والشيخان قد يعرضان عن إخراج حديث ىؤالء في الصحيحين ليذا السبب، ومثال ذلك عدم 
. إخراجيم لحديث الحسين بن عمي في المواقيت لقمة حديثو، رغم أن البخاري قد حكم عميو بالّصّحة

أخبرنا أبو العباس القاسم بن القاسم الّسياري وأبو محمد الحسن بن الحميم : قال الحاكم
ثنا أبو الموّجو محمد بن عمرو الفزاري أنبأ عبدان بن عثمان ثنا عبد ا بن : المرزوبان بمرو قاال

المبارك أنبأ الحسين بن عمي بن الحسين حّدثني وىب بن كيسان ثنا جابر بن عبد ا األنصاري 
قم يا محمد فصّل الظير، فقام فصمى :  حين زالت الشمس فقالجاء جبرئيل إلى النبي »: قال

. وذكر الحديث بطولو. «...الّظير حين زالت الشمس

ىذا حديث صحيح مشيور من حديث عبد ا بن المبارك، والشيخان لم يخرجاه لقّمة : "قال
 ( 9)".حديث الحسين بن عمي األصغر، وقد روى عنو عبد الرحمن بن أبي المّوال وغيره

والحسين بن عمي، ىو ابن الحسين بن عمي بن أبي طالب، أخو أبي جعفر محمد بن عمي بن 
الحسين، وىو الذي يقال لو حسين األصغر، روى عن أبيو ووىب بن كيسان، وروى عنو عنبسة بن 

صدوق مقّل، توفي سنة : بجاد العابد وعبد الرحمن بن أبي الموالي، ووثّقو النسائي، وقال ابن حجر
 (10 ).ستين تقريباً 
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قال : "والحديث صحيح ثابت عمى لسان البخاري نفسو كما ذكرت، قال الترمذي في العمل
: أصّح األحاديث عندي في المواقيت حديث جابر بن عبد ا، وحديث أبي موسى، قال: محمد

وحديث سفيان الثوري عن عمقمة بن مرثد عن ابن بريدة عن أبيو في المواقيت ىو حديث حسن، 
ولم يعرفو إال من حديث سفيان، وحديث محمد بن عمرو عن أبي سممة عن أبي ىريرة في 

 (11)".المواقيت ىو حديث حسن

ما ترى فيو، : سألت أبي عن ىذا الحديث: "وَقِبمو أحمد أيضا كما نقل عنو ابنو عبد ا، قال
أّما الحسين فيو أخو أبي جعفر محمد بن عمي، وحديثو الذي : وكيف حال الحسين؟، فقال أبي

 (12)".روى في المواقيت ليس بمنكر؛ ألّنو قد وافقو عمى بعض صفاتو غيُره

ليذا الحديث شاىدان مثل ألفاظو : "ومن موافقاتو ما أشار إليو الحاكم بعد إخراج الحديث، قال
فحّدثني أبو عمي الحسين بن عمي الحافظ أنبأ عبدان : عن جابر بن عبد ا، أّما الشاىد األول

األىوازي ثنا إسحاق بن إبراىيم الّصّواف ثنا عمرو بن بشر الحارثي ثنا ُبرد بن ِسنان عن عطاء بن 
، فساق المتن بمثل «... يعّممو الصالةأّن جيرئيل أتى النبي »: أبي رباح عن جابر بن عبد ا 

.  حديث وىب بن كيسان سواء

فأخبرنا أبو أحمد بكر بن محمد الصيرفي بمرو ثنا أبو األحوص محمد بن : وأّما الشاىد الثاني
الييثم القاضي ثنا شريح بن النعمان ثنا عبد العزيز بن الماجشون عن عبد الكريم عن عطاء عن 

.  ، فذكر الحديث بنحوه«...أّمني جبرئيل بمكة مرتين»: قال النبي : جابر قال

ّنما خّرجتو شاىدا: قال الحاكم  (13).عبد الكريم ىذا ىو ابن أبي المخارق بال شك، وا 

فيذه بعض األوصاف تكون في الرواة الثقات، غير قادحة في أصل عدالتيم وضبطيم، ولكن 
امتنع الشيخان من إخراج حديثيم لتحّرييم إخراج األصح فقط ما أمكن، وقد صّحح البخاري بعضيا 

. خارج الجامع، كما مرّ 

 .منهج تعميل األسانيد: المطمب الثاني

ينتقي الشيخان من األحاديث ما كان منيا مشيورا متداوال بين الثقات، وال يخّرجان من المفاريد 
. إاّل ما وثقوا بصحتو، لجاللة راويو وقوة ضبطو، وعدم المخالفة

وصور التّفّرد كثيرة، قد يقع في اإلسناد أو في المتن أو في كمييما، وقد أخرج الحاكم أحاديث 
. عدة صحيحة اإلسناد أو عمى شرط الشيخين وعّمل عدم إخراجيما ليا بعّمة التفّرد

. وفيما يمي بعض األمثمة

. التعميل بالّتفّرد: أوال
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 .الّتفّرد المطمق- 

قد يتفّرد الّراوي عن شيخو بحديث ال يرويو أقرانو عنو، فال يخّرجو الشيخان لذلك السبب، وليس 
ىذه عّمة لمتضعيف دائما، إذ قد يصّح الحديث، ولكن ال يخرجانو احتياطا، ومثال ذلك عدم 

. إخراجيما لحديث تفّرد بو إسرائيل عن األعمش

حّدثنا أبو بكر أحمد بن إسحاق بن أيوب الفقيو ثنا محمد بن غالب ثنا محمد بن : قال الحاكم
ليس المؤمن »:  قالسابق ثنا إسرائيل عن األعمش عن إبراىيم عن عمقمة عن عبد ا عن النبي 

.  «بالطعان، وال الّمعان، وال الفاحش، وال البذيء

ىذا حديث صحيح عمى شرط الشيخين، فقد احتّجا بيؤالء الّرواة عن آخرىم، ثم لم : " قال
سرائيل بن يونس  يخرجاه، وأكثر ما يمكن أن يقال فيو أّنو ال يوجد عند أصحاب األعمش، وا 

السبيعي كبيرىم وسّيدىم، وقد شارك األعمش في جماعة من شيوخو، فال ُينكر لو التّفّرد عنو بيذا 
 (14)".الحديث

: حّدثنا عبد ا بن محمد قال: حّدثنا محمد قال: وقد أخرجو البخاري في األدب المفرد، قال
حّدثنا إسرائيل عن األعمش عن إبراىيم عن عمقمة عن عبد ا عن : حّدثنا محمد بن سابق قال

  (15).«ليس المؤمن بالّطّعان، وال الّمّعان، وال الفاحش، وال البذيء»:  قالالنبي 

ىذا حديث حسن غريب، وقد روي عن عبد ا من غير : "وأخرجو الترمذي عن إسرائيل، وقال
 (16)".ىذا الوجو

. الّتفّرد بالّرفع- 

يرّد الشيخان حديث الثقة إذا تفّرد برفعو، في مقابل من يوقفو من الرواة إذا كانوا أكثر منو حفظا 
أو عددا، وىذه قاعدة غالبة ال تكاد تتخّمف، إال أنيم قد يتركون الحديث لمجرد االختالف فيو رفعا 

. ووقفا، إذا لم يظير ليم فيو ترجيح

ومثال ذلك عدم إخراجيما لحديث رواه معاذ بن معاذ العنبري عن شعبة، وقد أخرجو الحاكم 
حّدثني عمي بن حمشاد العدل ثنا أبو المثنى معاذ بن معاذ العنبري ثنا أبي ثنا شعبة عن : قال

ثالثة يدعون ا »:  قال عن النبي فّراس عن الشعبي عن أبي بردة عن أبي موسى األشعري 
فال يستجاب ليم، رجل كانت تحتو امرأة سيئة فمم يطّمقيا، ورجل كان لو مال فمم ُيشيد عميو، ورجل 

[«.  05:النساء]﴿وال تؤتوا السفياء أموالكم﴾ : آتى سفييا مالو وقد قال ا عز وجل
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ىذا حديث صحيح عمى شرط الشيخين، ولم يخرجاه لتوقيف أصحاب شعبة ىذا الحديث : " قال
نما أجمعوا عمى سند حديث شعبة بيذا اإلسناد ، «ثالثة يؤتون أجرىم مّرتين»: عمى أبي موسى، وا 

 (17)".وقد اتّفقا جميعا عمى إخراجو

مثنى بن معاذ بن معاذ العنبري عن أبيو، فيكون الحديث لممثنى، : ولعل األصوب في اإلسناد
والمعروف رواية معاذ بن معاذ عن شعبة، وال يعرف ألبيو معاذ بن نصر رواية عن شعبة، ويؤيد 

. ذلك إخراج مسمم لمحديث من طريق أخ المثنى عبيد ا عن أبيو معاذ، كما سيأتي

حّدثنا يحيى بن : وممن وقفو من أصحاب شعبة يحيى بن سعيد، أخرج حديثو ابن أبي شيبة قال
، سعيد عن شعبة عن فّراس عن الشعبي عن أبي بردة عن أبي موسى قال، قال رسول ا 

 (18).وذكره

ذا رجعنا إلى ترجمة معاذ وجدناه حافظا متقنا ُيحتمل تفّرده، بشيادة يحيى بن سعيد نفسو، قال  وا 
معاذ بن معاذ بن نصر بن حسان أبو المثنى العنبري التيمي، قاضي : "البخاري في ترجمتو

ُولد سنة تسع عشرة، وقال أبو : البصرة، سمع أشعث بن عبد الممك، وابن عون، وشعبة، قال أحمد
ما بالكوفة وال بالبصرة مثل معاذ، وال أبالي : سمعت يحيى بن سعيد يقول: حفص عمرو بن عمي

إذا تابعني ما خالفني، وكنت أذىب أنا وخالد ومعاذ إلى ابن عون، فيقعد خالد ومعاذ، وأرجع أنا 
 (19)".مات سنة ست وتسعين ومائة: إلى البيت فأكتبيا، ويقال

فالشيخان لم يخرجا حديثو المرفوع لمجيئو موقوفا عن شعبة من أوجو أخرى، وقد ال يعني ذلك 
نما تحّريا إخراج ما لم يختمف فيو ما أمكن . تضعيفيم لرواية الرفع، وا 

عمى أّن معاذا لم يتفّرد برفع الحديث، حيث تابعو داود بن إبراىيم الواسطي، وىو ثقة، أخرجو 
حّدثنا سميمان بن : أبو نعيم في مسانيده عن فّراس المكّتب، مع بعض االختالف في المفظ، قال

أحمد ثنا محمد بن جعفر الرازي حّدثنا أبو بكر بن أبي األسود حّدثنا داود بن إبراىيم الواسطي 
ثالثة يدعون »:  قالحّدثنا شعبة عن فّراس عن الشعبي عن أبي بردة عن أبي موسى عن النبي 

رجل تحتو امرأة سوء فال يطّمقيا، ورجل لو جار سوء فال يتحّول عنو، ورجل : ا فال يستجيب ليم
. «كان لو غريم سوء، فأعطاه البعض فمم يأخذه، فذىب الكلّ 

حّدثنا عمي بن محمد بن إسماعيل : كما تابعو عمرو بن حكام، أخرج حديثو أبو نعيم كذلك، قال
براىيم بن إسحاق قاال حدثنا أبو بكر بن خزيمة حدثنا محمد بن خمف الحّدادي ثنا عثمان بن : وا 

رفعو -حدثنا شعبة عن فّراس عن الشعبي عن أبي بردة عن أبي موسى : عمر وابن حكام قاال
 (20).ورواه غندر، وروح موقوفا. ، فذكره«...ثالثة يدعون ا» : قال- عمرو بن حكام
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عمرو : "وعمرو بن حّكام ىو األزدي البصري، ُيكّنى أبا عثمان، سأل عبد ا أباه عنو، فقال
، وقال أبو "ُترك حديثو: ثقة؟، قال: بن حّكام يروي عن شعبة نحوا من أربعة آالف حديث، قمت لو

وعامة ما يرويو غير متابع عميو، : "، وقال ابن عدي"ىو شيخ ليس بالقوي، لين يكتب حديثو: "حاتم
  (21)".إال أنو يكتب حديثو

ىذا، وقد أخرج مسمم حديث معاذ بن معاذ مرفوعا برواية ابنو عبيد ا، ولكن بالمفظ المشيور 
حّدثنا يحيى بن يحيى أخبرنا ىشيم عن صالح بن صالح اليمذاني عن : من حديث الشعبي، قال

يا أبا عمرو، إّن من قبمنا من أىل : رأيت رجال من أىل خراسان سأل الشعبي فقال: الشعبي قال
حّدثني أبو : خراسان يقولون في الّرجل إذا أعتق أمتو ثم تزوجيا فيو كالّراكب بدنتو، فقال الشعبي

رجل من أىل : ثالثة يؤتون أجرىم مرتين»:  قالبردة بن أبي موسى عن أبيو أن رسول ا 
 فآمن بو واتّبعو وصّدقو فمو أجران، وعبد ممموك أّدى حّق ا الكتاب آمن بنبيو وأدرك النبي 

تعالى وحّق سيده فمو أجران، ورجل كانت لو أمة فغّذاىا فأحسن غذاءىا، ثم أّدبيا فأحسن أدبيا، ثم 
خذ ىذا الحديث بغير شيء، فقد كان : ثم قال الشعبي لمخراساني. «أعتقيا وتزوجيا، فمو أجران

.  الرجل يرحل فيما دون ىذا إلى المدينة

وحّدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حّدثنا عبدة بن سميمان ح، وحّدثنا ابن أبي عمر حّدثنا سفيان ح، 
 (22 ).وحّدثنا عبيد ا بن معاذ حّدثنا أبي حّدثنا شعبة، كّميم عن صالح بن صالح بيذا اإلسناد نحوه

وفي ىذا اإلسناد إشارة لطيفة، قد نجد من خاللو أّن الخطأ كان من المثنى بن معاذ في رواية 
الحديث عن أبيو عن شعبة بالمتن الذي أخرجو الحاكم، وأّن عبيد ا روى الحديث عنو عمى 

.  الصواب، وا أعمم

ومما يوىن الحديث أيضا، غرابة معناه، ولم يأت ما يعضد مضمونو من آية أو أثر بخالف 
. المخّرج في الصحيح

. الّتفّرد بالوصل- 

قد يرّد الشيخان بعض أحاديث الثقات التي يروونيا متصمة، معّمين إياىا بإرسال رواة آخرين ليا 
. عن نفس الراوي، ومثال ىذه الصورة ىذا الحديث

أخبرنا أبو بكر بن إسحاق الفقيو أنبأ الحسين بن عمي بن زياد ثنا إبراىيم بن موسى : قال الحاكم
قال : ثنا عبد الرزاق أنبأ معمر عن زيد بن أسمم عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري قال

لغاز في سبيل ا، أو لعامل عمييا، أو لغارم، أو : ال تحّل الّصدقة لغنّي إاّل لخمسة»: رسول ا 
.  «لرجل كان لو جار مسكين، فتصّدق عمى المسكين، فأىدى المسكين الغني
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ىذا حديث صحيح عمى شرط الشيخين، و لم يخرجاه، إلرسال مالك بن أنس إّياه عن : " قال
".  زيد بن أسمم

ىذا من شرطي في خطبة الكتاب، : "ثم أخرجو من طريق مالك مرسال، وقال مصّححا لمحديث
أنو صحيح، فقد يرسل مالك في الحديث، ويصمو أو يسنده ثقة، والقول فيو قول الثقة الذي يصمو 

 (23)".ويسنده

وسألت أبي : "إاّل أّن الرازيين عّمال الحديث باإلرسال، وخّطآ معمر في وصمو، قال ابن أبي حاتم
وأبا زرعة عن حديث رواه عبد الرزاق عن معمر عن زيد بن أسمم عن عطاء بن يسار عن أبي 

رجل اشتراىا بمالو، أو رجل عامل عمييا، أو : ال تحل الصدقة إال لخمسة»:  قالسعيد عن النبي 
. «غارم، أو غاز في سبيل ا تعالى، أو رجل لو جار فيتصدق عميو فييدي لو

، وىو قال رسول ا : حّدثني الثبت، قال: ىذا خطأ، رواه الثوري عن زيد بن أسمم قال: فقاال
. أشبو

لو كان عطاء : الثبت من ىو؟، أليس ىو عطاء بن يسار؟، قيل لو: فإن قال قائل: وقال أبي
. بن يسار لم يكّن عنو

ال، لو كان عطاء ما كان يكّني عنو، وقد رواه : أليس الثبت ىو عطاء؟، قال: قمت ألبي زرعة
.  مرسالابن عيينة عن زيد عن عطاء عن النبي 

 (24)".والثوري أحفظ: قال أبي

لكن أخرجو البييقي عن الثوري متصال، من طريق أبي األزىر أحمد بن األزىر السميطي، عن 
أخبرنا أبو الحسن العموي أنبأ أبو حامد بن الشرقي ثنا أبو األزىر ثنا عبد : " عبد الرزاق، وقال

قال رسول :  قالالرزاق أنبأ معمر والثوري عن زيد بن أسمم عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد 
  (25)".، فذكره بمعناها 

، وتارة عن رجل من حّدثني الثبت عن النبي : ورواه الثوري عن زيد فقال: "وقال أيضا
 ."(26)أصحاب النبي 

صدوق، كان يحفظ، ثم كبر فصار كتابو أثبت من : "قال ابن حجر في ترجمة أبي األزىر
 (27)".حفظو

وقد خالفو عبد الرحمن بن ميدي، وىو أوثق منو، وروايتو ىي التي أشار إلييا الرازيان، ذكرىا 
وروى ىذا الحديث عبد الرحمن بن ميدي عن الثوري عن زيد بن أسمم : "الدارقطني في العمل، قال

   (28 )".، ولم يسّم رجال، وىو الصحيححّدثني الثبت عن النبي : قال
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 والمستفاد من كالم الرازيين، وجود متابع لعطاء في الحديث، ولم يعرفاه، وقد تابع السفيانين في 
إرسالو إسماعيل بن أمية، وتفرد بوصمو معمر، ومخالفتو لألكثر ىي سبب عدم إخراج الشيخين 

. لمحديث
. التعميل بعدم تحقق شرط االتصال: ثانيا

معموم شّدة تحّري الشيخين في ثبوت السماع بين الّرواة، السيما البخاري، عمى خالف شيير 
بين العمماء حول منيجيما في المسألة، وقد يرّدان الحديث وال يخّرجانو لمجرد االختالف في ثبوت 

أخبرنا أبو جعفر : السماع، وأمثمة ذلك كثيرة، ومنيا ىذا الحديث الذي استدركو عمييما الحاكم قال
أحمد بن عبيد الحافظ بيمذان ثنا إبراىيم بن الحسين ثنا آدم بن أبي إياس ثنا شيبان، وأخبرنا أبو 
بكر محمد بن عبد ا الشافعي ثنا إسحاق بن الحسين الحربي ثنا الحسن بن موسى األشيب ثنا 

 قال وىو في شيبان بن عبد الرحمن عن قتادة عن الحسن عن عمران بن حصين أن رسول ا 
﴿يا أييا الناس اتقوا ربكم : بعض أسفاره، وقد قارب بين أصحابو السير، فرفع بياتين اآليتين صوتو

[«. 2-1: الحج]﴾...إن زلزلة الساعة شيء عظيم، يوم ترونيا تذىل كّل مرضعة عما أرضعت
. وذكر الحديث بطولو

ىذا حديث صحيح اإلسناد، ولم يخرجاه بطولو، والذي عندي أنيما قد تحّرجا من ذلك : " قال
خشية اإلرسال، وقد سمع الحسن من عمران بن حصين، وىذه الزيادات التي في ىذا المتن أكثرىا 

عند معمر عن قتادة عن أنس، وىو صحيح عمى شرطيما جميعا، ولم يخّرجاه، وال واحد 
 (29)".منيما

والحسن البصري معروف باإلرسال، واختمف في سماعو من عمران، فنفاه أبو حاتم مطمقا، قال 
سمع الحسن من ابن عمر، وأنس، وعبد ا : "ابن أبي حاتم عن صالح بن أحمد بن حنبل عن أبيو

.  بن مغفل، وعمرو بن تغمب

قد سمع من ىؤالء األربعة، ويصّح لو السماع من أبي : فذكرتو ألبي، فقال: قال عبد الرحمن
برزة، ومن غيرىم، وال يصّح لو السماع من جندب، وال من معقل بن يسار، وال من عمران بن 

 (30)".حصين، وال من أبي ىريرة

سمع الحسن : قيل ألحمد: "واحتمل ذلك اإلمام أحمد في قول، حيث جاء في مسائل أبي داود
 (31)".ما ُأنكره، ابن سيرين أصغر منو بعشر سنين، سمع منو: من عمران؟، قال

أما في : الحسن لقي عمران بن حصين؟، قال: قمت ليحيى بن معين: "وقال عباد بن سعد
 (32)".حديث البصريين فال، وأما في حديث الكوفيين فنعم 
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صحيح اإلسناد، سمع الحسن من : "وأثبت الذىبي سماعو منو كذلك، قال عقب ىذا الحديث
 (33)". عمران

وليذا االختالف تحاشى الشيخان إخراج حديثو، فضال عن ما عرف بو من كثرة اإلرسال، عمى 
  (34)".أن الحاكم نقل عنيما أّن الحسن لم يسمع من عمران بن حصين

وقد يروي بعض الّرواة حديثا بإسناد ظاىره االّتصال، ويخالفيم غيرىم بزيادة رجل فيو، ويعتبر 
بعض الّنّقاد تمك الزيادة عّمة ُيعّل بيا اإلسناد الناقص، حيث تثير الزيادة احتمال االنقطاع وعدم 

. السماع، ومثال ذلك عدم إخراجيما لحديث رواه أبو عمران الجوني عن عبادة بن الصامت

أخبرنا أبو عبد ا محمد بن عمي الصنعاني ثنا إسحاق بن إبراىيم الدبري أنبأ عبد : قال الحاكم
الرزاق، وأخبرنا أحمد بن جعفر القطيعي ثنا عبد ا بن أحمد بن حنبل حّدثني أبي ثنا عبد الرزاق 

: قال رسول ا :  قالأنبأ معمر عن أبي عمران الجوني عن عبد ا بن الصامت عن أبي ذر 
ما : يا أبا ذّر، كيف أنت وموٌت يصيب الناس حتى يكون البيت بالوصيف يعني القبر؟، قمت»

كيف أنت وجوع يصيب الناس حتى تأتي مسجدك فال تستطيع أن : خار ا لي ورسولو، ثم قال
: ما خار ا لي ورسولو، قال: ترجع إلى فراشك وال تستطيع أن تقوم من فراشك إلى مسجدك؟، قمت

ما خار : كيف أنت وقتل يصيب الناس حتى تغرق حجارة الزيت بالدم؟، قمت: عميك بالعفة، ثم قال
يا رسول ا، أفال آخذ سيفي : فقمت: ألزم منزلك، قال: ا لي ورسولو، أو ا ورسولو أعمم، قال

: يا رسول ا، فإن دخل بيتي؟، قال: قمت. فقد شاركت القوم إذا: فأضرب بو من فعل ذلك؟، قال
ثمك،  إن خشيت أن يبيرك شعاع السيف فقل ىكذا، فألق طرف ثوبك عمى وجيك فيبوء بإثمو وا 

.  «ويكون من أصحاب النار

ىذا حديث صحيح عمى شرط الشيخين، ولم يخرجاه؛ ألّن حماد بن يزيد رواه عن أبي : " قال
عن عبد ا بن الصامت عن - وكان قاضيا بيراة-حّدثني المنبعث بن طريف : عمران الجوني قال

 (35)". نحوه عن النبي أبي ذر 

أخبرنا الحسن بن حكيم ثنا أحمد بن : وأخرجو في موضع آخر من حديث حماد بن زيد، قال
إبراىيم السدوسي ثنا سعيد بن ىبيرة ثنا حماد بن زيد ثنا أبو عمران الجوني عن المشعث بن طريف 

 (36).، وذكره بطولو قال، قال رسول ا عن عبد ا بن الصامت عن أبي ذر 

فعّمة عدم إخراج الشيخين لحديث معمر مخالفة حماد بن زيد لو، حيث زاد فيو المنبعث أو 
ذا ثبت ذلك فيكون في إسناد معمر انقطاع بين أبي عمران وعبادة بن  المشعث بن طريف، وا 

الصامت، وربما لم يخرجاه أصال من الطريق الراجحة المّتصمة؛ ألن المشعث ليس عمى شرطيما، 
. وا أعمم
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بسكون -منبعث : ، ويقال-بتشديد الميممة بعدىا مثمثة-ُمشّعث : "قال ابن حجر في ترجمتو
".  ، ابن طريف، قاضي ىراة، مقبول، من السادسة-النون وفتح الموحدة وكسر الميممة ثم مثمثة

قال صالح بن . روى عن عبد ا بن الصامت، وعنو أبو عمران الجوني: "وقال في التيذيب
كان قاضي ُىراة، وال نعرف بخراسان قاضيا أقدم منو إاّل يحيى بن يعمر، ومشّعث جميل ال : محمد

: ُيعرف في قضاة خراسان أجّل منو، وذكره ابن حبان في الثقات، لو في السنن حديث أبي ذر
لم يذكر المشّعث في ىذا الحديث : الحديث بطولو، قال أبو داود« ...كيف إذا أصاب الناس جوع»

وقد رواه جعفر بن سميمان وغير واحد عن أبي عمران عن عبد ا بن : قمت. غير حّماد بن زيد
".  الصامت نفسو، فا تعالى أعمم

 (37)". ال يعرف: "وقال الذىبي في الميزان

عمى أّن معمرا لم يتفّرد بإسناده ناقصا كما أشار ابن حجر، حيث تابعو حماد بن سممة أيضا، 
أخبرنا الحسن بن محمد بن حكيم الدىقان بمرو أنبأ أبو نصر : وقد أخرج حديثو الحاكم قبمو، قال

أحمد بن إبراىيم السدوسي ثنا سعيد بن ىبيرة ثنا حماد بن سممة ثنا أبو عمران الجوني عن عبد ا 
.  وذكر الحديث بنحوه« ...يا أبا ذر»: قال رسول ا :  عنو قالبن الصامت عن أبي ذر 

 (38)".وحماد بن زيد أثبت من حماد بن سممة: "قال الحاكم

حّدثنا حبان بن موسى : أخبرنا الحسن بن سفيان قال: وأخرجو عنو ابن حبان في صحيحو، قال
أخبرنا حماد بن سممة عن أبي عمران الجوني عن عبد ا بن الصامت : أخبرنا عبد ا قال: قال

 (39 ). قال لو، وذكرهعن أبي ذر أّن رسول ا 

حّدثنا مرحوم حدثنا : وتابعيما مرحوم بن عبد العزيز وعبد العزيز بن عبد الصمد عند أحمد، قال
 (40 ).أبو عمران الجوني عن عبد ا بن الصامت عن أبي ذر قال، وذكر الحديث بنحوه

حّدثنا عبد العزيز بن عبد الصمد العمى حدثنا أبو عمران الجوني عن عبد ا بن : وقال
 (41).الصامت عن أبي ذر قال، وذكره بنحوه

حدثنا أبو الحسن محمد بن الحسين بن داود : وتابعيم شعبة أيضا، فيما أخرجو عنو البييقي قال
العموي إمالء أخبرنا أبو حامد أحمد بن محمد بن الحسن الحافظ حدثنا أحمد بن محمد بن الصباح 
الدوالبي حدثنا شبابة بن سوار حدثنا شعبة عن أبى عمران الجوني عن عبد ا بن الصامت عن 

 (42). أبي ذر قال، فذكره بنحوه أيضا

فيؤالء ثالثة ثقات، ورابعيم جعفر بن سميمان، كّميم : "ومال األلباني إلى تصحيح الحديث، قال
 (43)".لم يذكروا في اإلسناد المشعث بن طريف، فيم أحفظ من حماد بن زيد، وعميو فالسند صحيح
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والشاىد ىنا إعراض الشيخين عن إخراج حديث أبي عمران عن عبد ا، رغم تتابع عدد من 
الثقات في روايتو عمى ىذا الوجو، ألنيما يتحريان الثابت من األحاديث ويجتنبان ما يحتمل 

.  الضعف، وال يعني ذلك تضعيف الحديث بالضرورة
. التعميل باختالف األسانيد: ثالثا

قد ُيعرض الشيخان عن إخراج حديث أحد الرواة، لعدم ضبطو لسياق اإلسناد، إذ يرويو في كّل 
مرة عمى وجو، دون أن يظير سماعو لمحديث من كّل تمك األوجو، وقد يتساىل البعض في قبول 

الحديث رغم ىذا االختالف، السيما إن كان الّرواة المختمف فييم، والذين عمييم المدار ثقات، 
. الحديث كيفما دار دار عمى ثقة، لكن األمر ليس كذلك عند الشيخين: فيقال

ومثال ذلك الحديث الذي أخرجو الحاكم، وىو عمى شرط الشيخين بظاىر اإلسناد، ولم يخرجاه، 
حّدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ثنا محمد بن إسحاق الّصغاني، وحّدثنا أبو عبد ا محمد : قال

حّدثنا أبو اليمامة الحكم بن نافع البيراني ثنا : بن عبد ا المزني ثنا عمي بن محمد عيسى قالوا
ُأريت ما »:  أنو قالشعيب بن أبي حمزة عن الزىري ثنا أنس بن مالك عن أم حبيبة عن النبي 

يمقى أّمتي بعدي، وسفك بعضيم دماء بعض، وسبق ذلك من ا، كما سبق في األمم قبميم، 
.  «فسألتو أن يوليني يوم القيامة شفاعة فييم، ففعل

ىذا حديث صحيح اإلسناد عمى شرط الشيخين، ولم يخرجاه، والعّمة عندىما فيو أّن أبا : "قال
عن شعيب عن ابن : عن شعيب عن الزىري عن أنس، وقال مّرة: اليمان حّدث بو مرتين، فقال مّرة

أبي حسين عن أنس، وقد قّدمنا القول في مثل ىذا أّنو ال ينكر أن يكون الحديث عند إمام من 
".  األئمة عن شيخين فمّرة يحّدث بو عن ىذا، و مّرة عن ذاك

ومع ىذا التعقيب، إاّل أّن الحاكم ذكر ما يؤيد صنيع الشيخين، ويوىن مسمكو في تصحيح ىذا 
وقد حّدثني أبو الحسن عمي بن محمد بن عمر ثنا يحيى بن محمد بن صاعد ثنا : "الحديث، قال

الحديث حديث الزىري، والذي حّدثتكم عن ابن : قال لنا أبو اليمان: إبراىيم بن ىانئ النيسابوري قال
ىذا كاألخذ باليد، فإّن إبراىيم بن ىانئ ثقة : قال الحاكم". أبي حسين غمطت فيو بورقة قمبتيا

 (44 )".مأمون

فيذا النص األخير يبّين مداخل الوىم في أحاديث الثقات، وصّحة مسمك الشيخين في الّتحّري 
في إخراج أحاديث الثّقات ألدنى سبب، عمى أن األمر ليس عمى إطالقو، وقد يخرجان حديثا بيذا 

. الوصف، إذا تبّين ليم أن تعدد رواتو تعدد حقيقي وليس ناشئا عن خطأ أو وىم، كما أشرت

. منهج تعميل المتون: المطمب الثالث

. التعميل بالزيادة في المتن: أوال
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يتعمق ىذا النوع من التفرد بالعمل التي تقع في المتون، مثل القمب والتصحيف أو اإلدراج، وكثيرا 
ومثال ذلك ىذا الحديث الذي لم يخرجو الشيخان من طريق . ما ُيرّد حديث الثقة لتمك األسباب

معمر عن الزىري لزيادة في المتن خالف فييا غيره من الثقات، يشبو أن تكون مدرجة في الحديث، 
وذلك ما أخرجو الحاكم عن عبد ا محمد بن عمي الصنعاني بمكة ثنا إسحاق بن إبراىيم أنبأ عبد 

نمت، فرأيتني في »: قال رسول ا : ا قالتالرزاق أنبأ معمر عن الزىري عن عروة عن عائشة 
: فقال رسول ا . حارثة بن النعمان: من ىذا؟، قالوا: الجنة، فسمعت صوت قارئ يقرأ، فقمت

ىذا حديث صحيح عمى شرط الشيخين، و لم يخرجاه بيذه . «كذلك البر، وكان أبّر الّناس بأّمو
، و لم يذكروا فيو النوم، وال «... الجنةدخل رسول ا »: قال ابن عيينة وغيره قالوا فيو. السياقة
  (45).بّر أّمو

حّدثنا الحسن بن سفيان حّدثنا عبد األعمى : وحديث سفيان أخرجو ابن حبان في صحيحو، قال
: قال رسول ا : بن حماد حّدثنا سفيان بن عيينة عن الزىري عن عمرة عن عائشة أنيا قالت

ىذا حارثة بن النعمان، كذلكم البّر، كذلكم : من ىذا؟، قيل: دخمت الجنة فسمعت قراءة، فقمت»
  (46).«البر

: حّدثنا ابن مبّشر قال: وتابع معمرا محمد بن أبي عتيق، أخرج حديثو الدارقطني في العمل، قال
حّدثني محمد بن : حّدثنا أخي عن سميمان قال: حّدثنا إسماعيل قال: حّدثنا محمد بن إسماعيل قال

أبي عتيق عن ابن شياب أخبرتني عمرة بنت عبد الرحمن بن سعد بن زرارة، وكانت في حجر 
بينما أنا نائم، رأيتني في الجنة، »:  قال، أن رسول ا عائشة رضي ا تعالى عنيا زوج النبي 

حارثة بن النعمان، كذلك البر، وكان حارثة : من ىذا ؟، قالوا: فسمعت فييا صوت قارئ يقرأ، فقمت
   (47).«من أبر الناس بأمو

والشاىد في ىذا المثال، عدم إخراج الشيخين لحديث معمر، لّما خالفو من ىو أوثق منو، حيث 
من أىم صور - أي التفسير-زاد في المتن ألفاظا لم يذكروىا، وما زاده كان جممة تفسيرية، وىو 

. اإلدراج

. التعميل بعدم ضبط سياق المتن: ثانيا

يقع االختالف بين الثقات في سياق المتن مثمما يختمفون في سياق اإلسناد، وكثيرا ما يكون 
الجمع ممكنا بين المتون المختمفة، إاّل أّن الشيخين قد يعرضان عن بعض األحاديث لمجرد وجود 

االختالف في متونيا، ولو لم يؤثر ذلك في صحة المعنى العام، وأمثمة ذلك كثيرة، ومنيا ىذا 
. الحديث
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حّدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ثنا أحمد بن عبد الجبار ثنا أبو معاوية، وحّدثنا : قال الحاكم
أبو عمي الحسين بن عمي الحافظ أنبأ إبراىيم بن يوسف بن موسى ثنا جرير وأبو معاوية عن 

ما أنتم بجزء من »: األعمش عن عمرو بن مرة عن أبي حمزة عن زيد بن أرقم عن رسول ا 
ما بين الّسّت : كم كنتم يومئذ؟، قال: فقمنا لزيد: قال. «ألف جزء مّمن يرد عمّي الحوض يوم القيامة

.  مائة إلى الّتسع مائة

ىذا حديث صحيح عمى شرط الشيخين، ولم يخرجاه، و لكّنيما تركاه لمخالف الذي في : " قال
 (48)".متنو من العدد، وا أعمم

أخبرني أبو عبد ا محمد بن يعقوب : واألمر كما قال الحاكم، فقد أخرجو عن شعبة قبمو قال
الحافظ ثنا محمد بن عبد الوىاب ثنا عمار بن عبد الجبار ثنا شعبة، وأخبرنا أحمد بن جعفر 

القطيعي ثنا عبد ا بن أحمد بن حنبل حدثني أبي ثنا محمد بن جعفر ثنا شعبة عن عمرو بن مرة 
ما أنتم جزء من مائة ألف جزء ممن يرد »: قال رسول ا : عن أبي حمزة عن زيد بن أرقم قال

. ثمان مائة، أو تسع مائة: كم كنتم؟، قال: ، فسألوه«عمى الحوض

وأبو حمزة ىو طمحة بن يزيد مولى قرظة بن كعب األنصاري، روى عن زيد بن أرقم وغيره، 
وقال  .وذكره ابن حبان في الثّقات. لم يرو عنو غيره: وتفرد عنو عمرو بن مّرة فقط، قال ابن معين

 (49 ).أبو حمزة طمحة بن يزيد كوفي ثقة: النسائي

حّدثنا محمد بن بشار حّدثنا غندر حّدثنا شعبة عن : لو حديث أخرجو البخاري في الصحيح، قال
ّنا قد : قالت األنصار»: عمرو سمعت أبا حمزة عن زيد بن أرقم يا رسول ا، لكّل نبّي أتباع، وا 

قد زعم ذلك : فنميت ذلك إلى ابن أبي ليمى، قال. «اتبعناك، فادع ا أن يجعل أتباعنا مّنا فدعا بو
.  زيد

قالت »: حّدثنا آدم حّدثنا شعبة حّدثنا عمرو بن مرة قال سمعت أبا حمزة رجال من األنصار
نا قد اتبعناك، فادع ا أن يجعل أتباعنا مّنا، قال النبي  الميم »: األنصار إن لكل قوم أتباعا، وا 

أظنو : قال شعبة. قد زعم ذاك زيد: فذكرتو البن أبي ليمى، قال: قال عمرو. «اجعل أتباعنا منيم
  (50).زيد ابن أرقم

. التعميل بمعارضة المتن لما هو أقوى: ثالثا

يمحق بالقيد السابق ىذا األساس في انتقاء األحاديث، فبينما يميل بعض العمماء إلى الجمع 
ومحاولة التوفيق قدر اإلمكان بين األحاديث المتعارضة، نجد الشيخين يخرجان الحديث األقوى 

مكان الجمع بينيما، ومثال ذلك عدم  واألصح، ويتركان ما يعارضو ولو مع صّحة إسناده، وا 
. إخراجيما لحديث صحيح رواه شريح عن عائشة
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أخبرنا أبو العباس محمد بن أحمد المحبوبي ثنا سعيد بن مسعود ثنا عبيد ا بن : قال الحاكم
ما رأى أحد »: سمعت عائشة تقسم با: موسى أنبأ إسرائيل عن المقدام بن شريح عن أبيو قال

.  « يبول قائما منذ أنزل عميو الفرقانرسول ا 

ىذا حديث صحيح عمى شرط الشيخين، ولم يخرجاه، والذي عندي أنيما لما اتّفقا عمى : " قال
، وجدا «أتى سباطة قوم فبال قائما»: حديث منصور عن أبي وائل عن حذيفة أّن رسول ا 

 (51)".ا معارضا لو فتركاهحديث المقدام عن أبيو عن عائشة 

والجواب عن حديث عائشة أّنو مستند إلى : "وقال ابن حجر مبينا وجو التوفيق بين الحديثين
عمميا فيحمل عمى ما وقع منو في البيوت، وأّما في غير البيوت فمم تّطمع ىي عميو، وقد حفظو 
حذيفة، وىو من كبار الصحابة، وقد بّينا أن ذلك كان بالمدينة، فتضّمن الّرّد عمى ما نفتو من أن 

   (52)".ذلك لم يقع بعد نزول القرآن

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 .خاتمة



 19 

: يمكن في ختام ىذا البحث تحرير العناصر اآلتية

أبرزت الدراسة أىمية كتاب المستدرك في توضيح منيج الشيخين في تأليف وجمع أحاديث - 
الصحيحين، وفي التعميالت التي ذكرىا الحاكم تجميٌة لدقتيما وسعة اطالعيما عمى أحاديث الثقات 

ومداخل الوىم فييا، بحيث لم يكونوا يميزون بين الخطأ والصواب فحسب، بل بين الصحيح 
. واألصّح، وىي ممكة لم تكن إال عند عدد نادر من الّنّقاد الحّفاظ

امتاز الشيخان بالتحّري في الرواية، السيما في شرط العدالة، حيث ال يخّرجان إال لمراوي - 
. المشيور المعروف بالرواية، ولو تعّمق األمر بالطبقات المتقدمة من الصحابة والتابعين

دّلت النماذج المذكورة عمى أن حّد الصحيح الذي ذكره الحاكم وىو اشتراط اثنين من الرواة - 
عن الصحابي وعن التابعي مستنبط من أمثمة في الصحيحين، ولكن ليس شرطا مطمقا في كّل ما 

. يخرجانو

كان لمشيخين موقف متشّدد في مسألة التّفّرد، حيث يتركان أحيانا حديث الثقة لمجّرد تفّرده، - 
ولو كان تفّردا محتمل الصواب عند غيرىما، ذلك أّن من شرطيما إخراج أصّح ما اجتمع عندىما، 

. ويتركان ما دون ذلك، ويعني ىذا أن ما أعاّله بالتفرد ولم يخرجاه ال يعني بالضرورة كونو خطأً 

أبرزت النماذج المتعمقة بمنيج تعميل المتون، ممكة فقيية لدى الشيخين، كانا يعمالنيا في - 
. انتقاء األحاديث، فيخرجان الراجح ويتركان المرجوح، ولو أمكن الجمع بينيما من وجو أو أكثر

: ومن توصيات البحث

إجراء المزيد من الدراسات، أكثر عمقا وتحديدا لمنيج الشيخين في الرواية عن الضعفاء، - 
وأسس إدخاليما لمحديث الضعيف في الصحيحين، لإلجابة عمى ما يثار حوليما من شبيات، ألن 

.  ىذه المسألة ىي مدخل التشكيك فييما

ضرورة إعادة قراءة كتاب المستدرك وتتبعو بشكل أوسع وأعمق، بغض النظر عما قالو - 
ن كان لكالميم جانب كبير من الصّحة، السيما محاولة فيم مراده من االصطالحات  العمماء فيو، وا 

التي أطمقيا فيو، فمعمنا نجد ليا تفسيرات وأوجيا تزيل كثيرا من التناقض والتعارض والوىم الذي 
ُوصف بو مؤلف الكتاب، ذلك أننا بصدد إمام كبير يرجع إليو الفضل في إرساء كثير من قواعد 

. عموم الحديث، السيما عمم العمل، وا أعمم
 

 

 .الهوامش- 
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 .106ص : الحاكم، معرفة عموم الحديث (1)
 .1/240: ابن حجر، النكت عمى كتاب ابن الصالح (2)
 .125ص: العراقي، التقييد واإليضاح (3)
 .1/371: 890الحاكم، المستدرك، رقم  (4)
 .1/383: ابن حجر، تيذيب التيذيب (5)
 .1/47: السخاوي، فتح المغيث (6)
 .1/495: 1275الحاكم، المستدرك، رقم  (7)
 .7/95: ابن حجر، تيذيب التيذيب (8)
 .1/310: 407الحاكم، المستدرك، رقم  (9)
 .1/167: ابن حجر، تقريب التيذيب- 3/55: ابن أبي حاتم، الجرح والتعديل (10)
 .1/101: أبو طالب القاضي، عمل الترمذي الكبير (11)
. 1/243ابن رجب، شرح عمل الترمذي ،  (12)
. 1/121: ، وبرد بن سنان صدوق، كما في التقريب311-1/310: 706-705رقم : الحاكم، المستدرك (13)

 .وباقي رواتو ثقات، والشاىد الثاني ضعيف لضعف عبد الكريم، كما أومأ إليو الحاكم
 .1/57: 29الحاكم، المستدرك، رقم  (14)
 .116ص : 332البخاري، األدب المفرد، رقم  (15)
، ومن تمك األوجو رواية أبي بكر بن عياش، أخرجيا البخاري في 4/350: 1977الترمذي، السنن، رقم  (16)

حّدثنا أحمد بن يونس قال حّدثنا أبو بكر بن عياش عن الحسن بن عمرو عن محمد بن عبد : األدب أيضا، قال
ليس المؤمن بالطعان، وال المعان، وال الفاحش، وال »:  قال الرحمن بن يزيد عن أبيو عن عبد ا عن النبي 

 .وربما دلت ىذه الرواية عمى حفظ إسرائيل لحديثو. 116، ص 312، رقم «البذيء
 ، 2/331: 3181الحاكم، المستدرك، رقم  (17)
 .4/309: 17429ابن أبي شيبة، المصنف، رقم  (18)
 .7/365: البخاري، التاريخ الكبير (19)
 .93/ 1: 29أبو نعيم، مسانيد فّراس المكّتب، رقم  (20)
 .5/138: ابن عدي، الكامل في ضعفاء الرجال- 6/227: ابن أبي حاتم، الجرح والتعديل (21)
 .1/93: 404مسمم، الجامع الصحيح، رقم  (22)
 .1/566: 1480الحاكم، المستدرك، رقم  (23)
 .1/221: ابن أبي حاتم، عمل الحديث (24)
 .7/15: البييقي، السنن الكبرى (25)
 .7/15: البييقي، السنن الكبرى (26)
 .1/77: ابن حجر، تقريب التيذيب (27)
وقد وقع بعض الوىم لمحافظ ابن عبد البّر في إسناد سفيان، فصحف الثبت . 11/270: الدارقطني، العمل (28)

ىكذا رواه مالك مرسال، وتابعو عمى : إلى الميث وزاد فيو عطاء، قال معقبا عمى رواية مالك المرسمة في الموطأ
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سماعيل بن أمية، ورواه الثوري عن زيد بن أسمم عن عطاء بن يسار قال حّدثني الميث عن  إرسالو ابن عيينة وا 
 .وأعاده في االستذكار. 5/95:التمييد.  فذكرهالنبي 

 .1/81: 78الحاكم، المستدرك، رقم  (29)
 .3/41: ابن أبي حاتم، الجرح والتعديل (30)
 .2042 رقم448ص: مسائل اإلمام أحمد برواية أبي داود (31)
 .1/164: العالئي، جامع التحصيل في أحكام المراسيل (32)
 .1/81(: ىامش المستدرك)تعميقات الذىبي عمى الحاكم  (33)
 .4/611: الحاكم، المستدرك (34)
. 2/169: 2666الحاكم، المستدرك، رقم  (35)
 .4/470: 8305الحاكم، المستدرك، رقم  (36)
 . 117/ 4: الذىبي، ميزان االعتدال- 10/141: تيذيب التيذيب- 2/532: ابن حجر، تقريب التيذيب (37)
 .4/469: 4304الحاكم، المستدرك، رقم  (38)
 .13/292: 5960ابن حبان، الصحيح، رقم  (39)
 .5/149: 21363أحمد، المسند، رقم  (40)
 .163/ 5: 21483أحمد، المسند، رقم  (41)
 .8/191: 17247البييقي، السنن الكبرى، رقم  (42)
 .8/101: األلباني، إرواء الغميل في تخريج أحاديث منار السبيل (43)
 .1/138: 227الحاكم، المستدرك، رقم  (44)
 .4/167: 7247الحاكم، المستدرك، رقم  (45)
 .15/478: 7014ابن حبان، الصحيح، رقم  (46)
 .9/157: الدارقطني، العمل (47)
 .1/149: 257الحاكم، المستدرك، رقم  (48)
 .2/122: ، النسائي، السنن الكبرى4/394: ابن حبان، الثقات- 2/343: الذىبي، ميزان االعتدال (49)
، ووىم شعيب األرناؤوط في ترجمة طمحة، فضّعف الحديث 3/1379: 3576البخاري الجامع الصحيح، رقم  (50)

إسناده ضعيف، طمحة مولى قرظة، لم يرو عنو غير : "ألجمو، كما في تعميقو عمى الحديث في مسند أحمد، قال
 .4/367". عمرو بن مّرة، ولم يثبت توثيقو عّمن ُيعتّد بو

 .1/295: 660الحاكم، المستدرك، رقم  (51)
. 1/330: ابن حجر، فتح الباري (52)

 
 

 ثبت المصادر والمراجع
محمد عبد القادر عطا، الناشر، مكتبة : أحمد بن الحسين بن عمي أبو بكر البييقي، السنن الكبرى، تحقيق -

 .م1994-ه1414دار الباز، مكة المكرمة، 
 .القاىرة-مؤسسة قرطبة: أحمد بن حنبل أبو عبد ا الشيباني، المسند، الناشر -



 22 

                                                                                                                                               

أحمد بن عبد ا بن أحمد بن إسحاق بن موسى بن ميران أبو نعيم األصبياني، مسانيد أبي يحيى فراس  -
-مطابع ابن تيمية: أبو يوسف محمد بن حسن المصري، الناشر: بن يحيى اْلُمَكتِِّب الكوفي، تحقيق

 . ه1413القاىرة، الطبعة األولى، 
محمد عوَّامة، : أحمد بن عمي بن محمد بن أحمد بن حجر أبو الفضل العسقالني، تقريب التيذيب، تحقيق -

 .ه1406حمب، الطبعة األولى، -دار الرشيد: الناشر
-دار الفكر: أحمد بن عمي بن محمد بن أحمد بن حجر أبو الفضل العسقالني، تيذيب التيذيب، الناشر -

 .م1984- ه1404بيروت، الطبعة األولى، 
أحمد بن عمي بن محمد بن أحمد بن حجر أبو الفضل العسقالني الشافعي، فتح الباري شرح صحيح  -

. ه1379بيروت، - دار المعرفة : البخاري، الناشر
أحمد بن عمي بن محمد بن أحمد بن حجر أبو الفضل العسقالني، النكت عمى كتاب ابن الصالح،  -

المدينة -عمادة البحث العممي بالجامعة اإلسالمية: ربيع بن ىادي عمير المدخمي، الناشر: تحقيق
 .م1984-ه1404األولى، : السعودية، الطبعة -المنورة

حمدي : أبو سعيد بن خميل بن كيكمدي أبو سعيد العالئي، جامع التحصيل في أحكام المراسيل، تحقيق -
 .م1986-ه1407بيروت، الطبعة الثانية، - عالم الكتب: عبد المجيد السمفي، الناشر

 .بيروت-دار المعرفة: سميمان بن داود أبو داود الفارسي البصري الطيالسي، المسند، الناشر -
. بيروت-أبو طالب القاضي، عمل الترمذي الكبير، الناشر، عالم الكتب -
دار : سييل زكار، الناشر: عبد ا بن عدي أبو أحمد الجرجاني، الكامل في ضعفاء الرجال، تحقيق -

 .م1998-ه1409لبنان، الطبعة الثالثة، -الفكر لمطباعة والنشر والتوزيع، بيروت
الدار : محمد عوامة، الناشر: عبد ا بن محمد بن أبي شيبة أبو بكر العبسي الكوفي، المصنف، تحقيق -

 .السمفية، اليند
: ، شرح عمل الترمذي، تحقيق(ابن رجب الحنبمي)عبد الرحمن بن أحمد البغدادي زين الدين أبو الفرج  -

 .م2005-ه1426الرياض، الطبعة الرابعة، -مكتبة الرشد: ىمام عبد الرحيم سعيد، الناشر
عبد الرحمن بن أبي حاتم محمد بن إدريس بن المنذر أبو محمد التميمي الحنظمي الرازي، الجرح  -

-اليند، دار إحياء التراث العربي-مجمس دائرة المعارف العثمانية، حيدر آباد الدكن: والتعديل، الناشر
 .م1952-ه1271بيروت، الطبعة األولى، 

دار : محمد راغب الطباخ، الناشر: التقييد واإليضاح، تحقيق: عبد الرحيم بن الحسين زين الدين العراقي -
 .125م، ص1984- ه 1405الحديث، الطبعة الثانية، 

: عمي بن ُعَمر بن أحمد بن ميدي أبو الحسن الدارقطني، العمل الواردة في األحاديث النبوية، تحقيق -
 .م1985-  ه1405الرياض، الطبعة األولى، -دار طيبة: محفوظ الرحمن زين ا، الناشر

دار الجيل ودار : مسمم بن الحجاج بن مسمم أبو الحسين القشيري النيسابوري، الجامع الصحيح، الناشر -
 .اآلفاق الجديدة، بيروت

-دار الفكر: عمي محمد البجاوي، الناشر: محمد بن أحمد الذىبي، ميزان االعتدال في نقد الرجال، تحقيق -
 .بيروت
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محمد فؤاد عبدالباقي، : محمد بن إسماعيل بن إبراىيم أبو عبد ا الجعفي البخاري، األدب المفرد، تحقيق -
 .م1989-ه1409بيروت، الطبعة الثالثة، -دار البشائر اإلسالمية: الناشر

دائرة المعارف : محمد بن إسماعيل بن إبراىيم أبو عبد ا الجعفي البخاري، التاريخ الكبير، الناشر -
 .ه1360اليند، الطبعة األولى،-حيدر آباد الدكن-العثمانية

مصطفى ديب : محمد بن إسماعيل بن إبراىيم أبو عبد ا الجعفي البخاري، الجامع الصحيح، تحقيق -
 .م1987-ه1407بيروت، الطبعة الثالثة، -دار ابن كثير، اليمامة: البغا، الناشر

شعيب : محمد بن حبان بن أحمد أبو حاتم التميمي البستي، صحيح ابن حبان بترتيب ابن بمبان، تحقيق -
 .م1993-ه1414بيروت، الطبعة الثانية، -مؤسسة الرسالة: األرنؤوط، الناشر

دار : شرف الدين أحمد، الناشر: محمد بن حبان بن أحمد أبو حاتم التميمي البستي، الثقات، تحقيق -
. م1975-ه1395الفكر، الطبعة األولى، 

مصطفى عبد : محمد بن عبد ا أبو عبد ا الحاكم النيسابوري، المستدرك عمى الصحيحين، تحقيق -
 .م1990- ه1411بيروت، الطبعة األولى، -دار الكتب العممية: القادر عطا، الناشر

السيد معظم حسين، : محمد بن عبد ا أبو عبد ا الحاكم النيسابوري، معرفة عموم الحديث، تحقيق -
. م1977-ه1397بيروت، الطبعة الثانية، -دار الكتب العممية: الناشر

دار الكتب : محمد بن عبد الرحمن شمس الدين السخاوي، فتح المغيث شرح ألفية الحديث، الناشر -
 .ه1403لبنان، الطبعة األولى، -العممية

أحمد محمد شاكر : محمد بن عيسى أبو عيسى الترمذي السممي، الجامع الصحيح سنن الترمذي، تحقيق -
 .بيروت-دار إحياء التراث العربي: وآخرون، الناشر

-المكتب اإلسالمي: األلباني، إرواء الغميل في تخريج أحاديث منار السبيل، الناشرمحمد ناصر الدين  -
 .م1985/ه1405بيروت، الطبعة الثانية، 

يوسف بن عبد ا بن محمد بن عبد البر بن عاصم أبو عمر النمري القرطبي، التمييد لما في الموطأ من  -
مؤسسة : مصطفى بن أحمد العموي ومحمد عبد الكبير البكري، الناشر: المعاني واألسانيد، تحقيق

 .القرطبو، المغرب
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